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  انسحاب اجليش اإلسرائيلي من 

  اجلنوب اللبناين
  

 لألمم املتحدة،  العاممذكرة وجهها الرئيس إميل حلود إىل األمين 
  إسرائيل باالنسحاب من  قراركويف أنان، بشأن 

  .اجلنوب اللبناين

  

  
إىل سالم عادل الرئيس إميل حلود أحر حتياته لسعادة األمين العام ويشكر جهوده الرامية للتوصل  ينقل"  

  :وشامل يف املنطقة ويبدي لسعادته التساؤالت التالية حيال طروحات االنسحاب اإلسرائيلي األحادي اجلانب
؟ 425وبمجلس األمن إىل اتخاذ القرار  1978ما هي بنظركم األسباب التي أدت باألمم املتحدة عام : أوالً  

  وهل املوضوع الفلسطيني كان السبب؟
سنة عن تنفيذ  22عجزت األمم املتحدة وجملس األمن عبر قنواتها املتمركزة يف لبنان منذ ملاذا : ثانياً  

هذا القرار؟ هل يعلم سعادتكم عدد االجتياحات وحجم اخلسائر البشرية واملادية التي تكبدها لبنان منذ العام 
  ؟425حتى اليوم نتيجة عدم تنفيذ إسرائيل للقرار  1978

  :اليوم من قِبَل إسرائيل يأتي 425طرح تنفيذ القرار  هل تعتبرون أن: ثالثاً  
  ـ تنفيذاً إلرادة ومسعى دوليين؟  
  ـ مساهمة طوعية إلسرائيل يف تنفيذ القرار؟  
  ـ نتيجة لعمليات املقاومة وللخسائر اإلسرائيلية؟  
  ـ حلماية الشعب اللبناين املعتدى عليه أم حلماية املعتدي؟  
، هل جتدون منطقياً وإذا كان كذلك ان دفع غالياً ثمن هذا التراجع اإلسرائيلي؟هل تعتبرون أن لبن: رابعاً  

  من لبنان أيضاً أن يدفع ثمن حماية هذا االنسحاب وحماية حدود إسرائيل؟ أن يُطلب
، هل تعتقدون أنه فيما لو أن بعض اجملموعات الفلسطينية حاولت )أوالً(عطفاً على السؤال رقم : خامساً  
احلدود بعمليات من ضمن حق العودة ولعدم وجود حلول مستقبلية لهم، هل تعتقدون أن القوات الدولية  القيام عبر

  ستكون قادرة على حروب يومية صغيرة على احلدود؟
طاملا أن هناك احتماالً بحروب صغيرة على احلدود مصدرها جمموعات فلسطينية مسلحة : سادساً  

 425القرار  أن داخل، أال تعتقدون أنه على ضوء التجارب السابقة وأهمهاقادمة من اخمليمات الفلسطينية يف ال
اب فلسطينية، أال تعتقدون أن مصلحة لبنان، على ضوء ذلك، تقضي بقيام القوات بانطلق من اجتياح إسرائيلي ألس

نية يف ذلك، سواء يف الدولية، أوالً وقبل أي شيء آخر، بتجريد اخمليمات الفلسطينية من سالحها أو باملشاركة امليدا
مدن صور أو صيدا أو طرابلس أو بيروت أو بعلبك أو غيرها، قبل أن تنتشر تلك القوات على احلدود؟ وهل تقبل األمم 
املتحدة شرطاً لبنانياً بعدم قبول هذا االنتشار على احلدود قبل جتريد الفلسطينيين من سالحهم باعتبار أن الداخل 

إعادة السالم واألمن الدوليين ومساعدة : "425ن مهمة القوات الدولية هي بحسب القرار مرتبط باحلدود وباعتبار أ
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، وهل من املمكن )اجلنوب والبقاع الغربي" (املنطقة"حكومة لبنان على ضمان استعادة سلطتها الفعلية يف 
  استعادة هذه السلطة من دون جتريد الفلسطينيين من سالحهم؟

سواء حصل جتريد لهذا السالح أم مل يحصل، ما هي ضمانات األمم املتحدة على عدم قيام  :سابعاً  
إسرائيل بخرق احلدود البرية والبحرية واجملال اجلوي للبنان أو القيام باعتداءات ظرفية يف اجلنوب والداخل؟ ما 

يف اجلنوب  1978ركزة منذ العام هي الضمانات ملنع تكرار ما حصل سابقاً بوجود القوات الدولية احلالية املتم
حتى اآلن؟ وهل ستمتلك القوة الدولية املقترحة وسائل ردع برية وبحرية وجوية لتنفيذ تلك الضمانات؟ ومَنْ 

  سيأمر تلك القوة بتنفيذ تلك الضمانات عند حصول خرق أو اعتداءات؟
 1978] يوليو[تموز  31قد أرسلت يف ، أن احلكومة اللبنانية 1978يف أرشيف األمم املتحدة للعام : ثامناً  

بناء لطلب األمم املتحدة، وأن القوات اإلسرائيلية وعمالءها  425قوات من اجليش اللبناين إىل اجلنوب لتنفيذ القرار 
اعترضت اجليش اللبناين يف بلدة كوكبا بالقوة وقصفته ومنعته من التقدم موقعة يف صفوفه قتلى وجرحى، ثم إن 

لك التاريخ، قامت باجتياحات متتالية كبدت لبنان آالف القتلى واجلرحى وخسائر مادية ومعنوية إسرائيل ومنذ ذ
بحجة احترام اجملتمع الدويل،  425تتجاوز السبعين مليار دوالر، واليوم تقول إسرائيل إنها بصدد تنفيذ القرار 

حيال هذا الوضع، مَنْ قرر مساحمة : وفيما اجلميع يعلم بأنها تفعل ذلك نتيجة اخلسائر واملقاومة، والسؤال ه
إسرائيل عن التعويضات املستحقة للبنان وشعبه نتيجة عصيانها وعدوانها املستمر على هذا القرار حتى تاريخه؟ 
على أي أساس جرت تلك املساحمة؟ وهل من حقوق املعتدي، بنظر األمم املتحدة، أن يسامَح جماناً؟ وأكثر من ذلك، 

  ي أن يطلب احلماية من املعتدى عليه؟هل من حقوق املعتد
  سعادة األمين العام  
هذه أسئلة، يعتبر لبنان أن من حقوقه أن يطلب أجوبة عليها من جانب األمم املتحدة، قبل أن يقرر   

  .اخلوض يف تفاصيل أُخرى
ذي يرى بانتظار ذلك، يتمسك لبنان بالسالم العادل والشامل الذي يؤمن الضمانات للجميع، يف الوقت ال  

بالذات، وهو انتصار  425فيه أن أي انسحاب إسرائيلي، حتت وطأة املقاومة، هو انتصار كبير للبنان وللقرار 
  ."يصعب املساومة عليه، يف غياب التوضيحات املطلوبة ويف ظل املناورات اإلسرائيلية املعتادة

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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